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I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK:
1. Az Egyesület a Dél-alföldön élı és tevékenykedı azon magánszemélyek és csatlakozó jogi
személyek önkéntes társulása, akik elfogadják az Egyesület célkitőzéseit és szabályait, s
készek e célok elérését elımozdítani, az Egyesület munkájában részt venni.
2. Az Egyesület
a. neve:

GREENFISH” Természetvédı Amatırhorgászok Közösségfejlesztı
Kulturális Szabadidısport Egyesülete
b. névrövidítése: GREENFISH SE
c. székhelye (címe): 6720 Szeged, Széchenyi tér 9.
d. mőködési területe: Magyarország, ezen belül elsısorban a Dél-alföldi régió

és

3. Az Egyesület mőködésének elvi alapjai
a. Az Egyesület olyan sportjellegő társadalmi szervezet, amely saját értékei és céljai alapján
önkéntesen szervezıdik és ezek szellemében mőködik; magát a demokratikus civil
társadalom szerves alkotórészének tekinti, politikai pártoktól, szervezetektıl és eszmei
áramlatoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt; politikailag és
ideológiailag semleges, politikai tevékenységet nem folytat. Sem helyi, sem országos
képviselıjelöltet nem állít és nem támogat.
b. Az Egyesület az 1997. évi CLII. törvény értelmében közhasznú tevékenységet folytat, s
nem nyereségelvő szervezet. Minden eredményét a céljaira fordítja; mindenben tagjainak,
az érdekeit szolgálja; valamint széleskörő szolgáltatást nyújt a szabadidı kellemes,
hasznos és egészséges eltöltéséhez.
c. Az Egyesület szolgáltatásaiból - tevékenységeinek közhasznú jellegébıl fakadóan nemcsak a tagjai, hanem bárki más is részesülhet.

1/16

4. Az Egyesület az alábbi értékeket vallja és vállalja:
a. Szilárd humanista erkölcs, az autonóm egyén és közösség elismerése és tisztelete, az
ebbıl fakadó változatosság és sokféleség elfogadása és védelme.
b. A természet tisztelete és védelme, a fenntartható komplex fejlıdés elve - az ember, a
természet, a környezet és a technika harmonikus egységében.
c. A szőkebb és a tágabb szülıföld odaadó szeretete, az érte való munkálkodás és szolgálat.
d. Az egészséges testi és lelki életvitel igénye és megvalósítása, fejlesztése.
e. Az önképzés és ismeretszerzés igénye, az ismeretadás kötelessége.
f. A horgászat és a szabadidısportok tisztaságának, sportszerőségének ırzése, a horgász és
szabadidısport Egyesületek hagyományainak ápolása, a horgászat és szabadidısportok
népszerősítése.
g. A helyi, a nemzeti és a nemzetközi horgász, természetjáró és természetvédı szolidaritás,
az összefogás és közösségi élet igénye.
h. Elızıekbıl fakadóan az Egyesület közössége elutasítja az életkor, a nem, a nemzetiség,
az iskolai végzettség, a foglalkozás, a társadalmi állás, a politikai, vallási, eszmei és faji
meggyızıdések alapján való kirekesztést és kivételezést. Elutasítja a nézeteltérések
erıszakos megoldását, valamint a természetet csupán erıforrásként kezelı szemléletet.
5. Az Egyesület mőködését az egyesülési jogról szóló hatályos törvény és ezen alapszabály
szerint végzi. Törvényességi felügyeletét a Csongrád Megyei Bíróság látja el.
6. Az Egyesület jogi személy, melyet Elnöke, távollétében vagy tartós akadályoztatás esetén az
Elnök által megbízott Elnökségi tag képvisel. E jogkörét az Elnök - esetenként az ügyek
meghatározott csoportjára nézve - más tagokra átruházhatja.
II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI ÉS FELADATAI:
7. Az Egyesület célja, hogy sport- és szabadidı-eltöltés jellegő, szervezett természetjárás és
horgásztevékenység útján elısegítse és erısítse a testi-lelki egészséges életmód kialakítását
és ennek elterjesztését; a természet és a környezet megismerését, szeretetét és védelmét;
közremőködjön az ezekhez szükséges feltételek biztosításában és fejlesztésében, elısegítse a
célokhoz kapcsolódó közösség fejlesztését és közösségekkel való kapcsolattartást, valamint a
célokhoz kapcsolódó közösségek kulturális fejlıdését és szórakoztatását.
8. Az Egyesület feladata, hogy:
a. Felkeltse a természetjárás, a természetvédelem, a szabadidısportok és a horgászat iránti
érdeklıdést és igényt, növelje a bekapcsolódók számát és ösztönözzön annak rendszeres
gyakorlására.
b. Elısegítse a szabadidı kellemes és hasznos, testet-lelket regeneráló és felfrissítı
eltöltését, sportszerő testedzésre és mővelıdésre egyaránt alkalmat adó programokkal,
eseményekkel, általános tájékoztatással és tanácsadással.
c. A horgászat, mint aktív pihenés (szórakozás, kikapcsolódás) népszerősítése,
d. A korszerő horgász szakismereteket terjessze, általánossá tegye, oktassa, vizsgáztatasson.
e. Támogassa az egyéni és csapat részvételeket hazai és nemzetközi horgász és
szabadidısport versenyeken, rendezvényeken.
f. Adminisztratív tevékenység gyakorlásával ellássa a tagokat horgászati és egyéb
szabadidısport okmányokkal (napi jegyek, területi engedélyek, stb.)
g. Segítse a horgászvizek hasznosítóit és a hatóságokat az orvhorgászat és a természeti
szennyezıdések megelızésében, felszámolásában.
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h. Túrák, horgászversenyek, horgásztúrák, horgásztalálkozók táborozások, versenyek,
rendezvények és más utak szervezésével gazdagítsa a természet, a haza és más népek,
országok megismerésének lehetıségeit, és ezáltal hozzájáruljon a hazaszeretet, a
honismeret és a népek és természetbarátai közötti kapcsolat és kultúra elmélyítéséhez.
i. Ellássa tagjai természetvédı, szabadidısport és horgász társadalmi és szakmai
érdekképviseletét.
j. Nevelje az ifjúságot és a gyerekeket a természet, a horgászat és a szabadidı hasznos
eltöltésének szeretetére, ezáltal utánpótlást biztosítson céljai megvalósítására.
k. Gondoskodjék a természetvédelem szakmai fejlesztésérıl, ellássa, illetve elısegítse
tagjai, az érdeklıdık, a túravezetık képzését, továbbképzését.
l. Javaslatokkal és kezdeményezésekkel forduljon az állami- és társadalmi szervekhez a
horgász- és természetvédelmi érdekek érvényesítésére.
m. Véleményt nyilvánítson a horgászatot, szabadidısportokat és természetvédelmet érintı
kérdésekben
n. Gondozza hatáskörén belül a Dél-alföld és környezete szabadidısport létesítményeit,
horgászvizeit, közremőködjön azok fejlesztésében. Segítse a Dél-alföld
természetvédelmi, horgász és szabadidısport ismertetı kiadványainak megjelenítését,
népszerősítését és bıvítését.
o. A saját és közös természetjáró célok minél sikeresebb megvalósítása érdekében - minél
szélesebb körben és teljes körő nyilvánossággal tevékenykedve - népszerősítse a
természetvédelem, a horgászsport és egyéb szabadidısportok eszméjét, céljait,
intézményeit, rendezvényeit és más lehetıségeit; ismertesse annak helyzetét, gondjait és
eredményeit.
p. Szervezze és szélesítse a természetvédelmet és a szabadidısportokat segítı-támogató
személyek és szervezetek körét. Szorgalmazza a természetvédelmet, szabadidısportokat
és horgászatot segítı külsı kedvezmények és támogatások, pályázatok fenntartását és
kiterjesztését, együttmőködve ebben az illetékes, illetve érintett állami, önkormányzati és
társadalmi szervekkel, valamint gazdálkodó szervezetekkel.
q. Kialakítsa és karbantartsa, továbbfejlessze az Egyesület saját kedvezményrendszerét,
amely valamennyi tagra és az együttmőködı kívülállókra is kiterjed (utazások, szállások,
programok stb. költségei, információs és szervezési támogatás, stb.)
r. Mőködése és rendezvényei során támogassa a környezet-, a természet- és a
mőemlékvédelem érdekeit szolgáló törekvéseket; szervezı-nevelı és gyakorlati
tevékenységgel járuljon hozzá az élı és élettelen természeti, kulturális értékek és örökség
védelméhez; továbbá a természet- és környezetvédelmi feladatok gyakorlati ellátásához.
s. A speciális figyelı- és mentıszolgálatok szervezésével, illetve segítésével
közremőködjön ill. részt vegyen a természeti és emberi károk, károkozások
megelızésében, elhárításában.
t. Tevékenységével segítse és mőködjön közre a természetvédelemmel, a
szabadidısportokkal és a horgászattal kapcsolatos kulturális értékek létrehozásában,
melyek elsıdlegesen az irodalom, a képzımővészet és a fotózás területére terjedjenek ki.
9. Az Egyesület tevékenységét:
-

természetvédı,
horgász,
kerékpáros,
természetjáró, hegymászó,
vízitúrázó,
barlangtúrázó,
sítúrázó,
vitorlázó,
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-

gombász,
nyíltvízi úszó,
wellness,
ornitológus,
és egyéb szabadidısport formákban (szakágakban) fejti ki. Sporttevékenységei
amatır jellegőek.

10. Az Egyesület elıbbiekben megfogalmazott céljai és feladatai a társadalom és az egyén közös
érdekeinek kielégítésére irányuló alábbi közhasznú tevékenységeket elégítik ki a közhasznú
szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c.) pontjában megjelölt közhasznú
tevékenységek közül:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

egészségmegırzés, betegségmegelızés
tudományos tevékenység, kutatás
nevelés és oktatás, képesség fejlesztés, ismeretterjesztés
kulturális tevékenység
kulturális örökség megóvása
mőemlékvédelem
természetvédelem, állatvédelem
környezetvédelem
gyermek és ifjúságvédelem
sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás
alapján folytatott sporttevékenység kivételével

11. Az Egyesület szakmai és közhasznú céljainak megvalósítása érdekében - azokat, valamint
saját mőködését nem veszélyeztetve - tevékenységi körében "non profit" jelleggel
vállalkozási tevékenységeket folytathat.
a. Kulturális és sportszolgáltatás (SZJ 196000): Az egyes szakágakban elıadások,
tanfolyamok, kiállítások, versenyek, vetélkedık és egyéb rendezvények szervezése és
lebonyolítása.
b. Saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása (SZJ 111)
c. Szórakozási, kulturális, sport és egyéb szabadidıs cikkek, berendezések kölcsönzése
(SZJ 113430)
d. Nem bolti – egyéb – kiskereskedelem (SZJ 194150)
e. Oktató és úti beszámoló videó film gyártása (SZJ 1911) és forgalmazása (SZJ 1912)
f. Utazásszervezés (SZJ 094320)
g. Újságkészítés (SZJ 041272)
h. Könyvkiadás (SZJ 041271)
i. Propaganda- és reklámtevékenység.
j. Térképek, ismertetık, útikalauzok és egyéb kiadványok készítése, kiadás és terjesztése
k. Létesítmények (turistaházak, horgásztanyák, útvonalak, útjelzések, tereptárgyak,
emlékhelyek, oktató-bemutatóhelyek, horgászvizek, stb.) létesítése, fenntartása, védelme
illetve karbantartása, felújítása.
12. Az Egyesület céljai megvalósítása érdekében részt vehet más társadalmi szervezetek,
gazdasági társaságok tevékenységeiben is.
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III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA:
13. Az Egyesületnek lehetnek:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

teljes jogú rendes tagjai
kedvezményezett helyzető rendes tagjai
ifjúsági tagjai
jogi személy tagjai
csoport tagjai
pártoló tagjai
tiszteletbeli tagjai

14. A tagság általános feltételei:
a. belépési nyilatkozat arról, hogy belépı az Egyesület alapszabályát és egyéb határozatait
elfogadja, s vállalja a tagdíjfizetést, valamint az Egyesület mőködésében való tevékeny
részvételt.
b. Elnökségi határozat a tag felvételérıl
15. Az Egyesület teljes jogú rendes tagja lehet minden 18. életévét betöltött magyar és
letelepedési engedéllyel rendelkezı külföldi állampolgár, mint természetes személy, aki nem
áll cselekvıképességet kizáró, vagy korlátozó gondnokság alatt.
16. Az Egyesület kedvezményezett helyzető rendes tagja lehet, akinek a belépési díját, vagy a
rendes tagokat érintı más kötelezettségeit, a vezetıség eltörli, vagy mérsékli.
17. Az Egyesület ifjúsági tagja lehet a 18. életévét be nem töltött személy, aki a tagfelvételét a
14. életévének betöltése után kéri, vagy a tagfelvételét 14. életéve betöltése elıtt kéri, de
amelyhez a törvényes képviselı (szülı, gyám, gondnok) írásbeli hozzájárulása, valamint a
felmerülı költségek fizetésének vállalása szükséges.
18. Az Egyesületnek tagja lehet az a jogi személy (vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı, de
jogszabály által elismerten mőködı szervezet), amely önkéntes belépési szándékát
kinyilvánítja, és az Egyesületi tevékenységben való részvételre – az anyagi támogatásra –
vonatkozó részletes szabályokat az Egyesület Elnöksége és a jogi személy meghatalmazott
képviselıje által létrehozott együttmőködési megállapodásban rögzíti.
19. Az Egyesülethez csoportosan is lehet csatlakozni (továbbiakban: csoport). Csatlakozhat
minden olyan közösség, amely az Egyesület céljait részben vagy egészben képviseli. Az
együttmőködés feltételeit megállapodásban kell rögzíteni. A csoport tagjai lehetnek a
csoport/intézmény tagjai, dolgozói, oktatói, nevelıi valamint óvodások és iskolás korú
gyermekek. A csoport képviseletét ellátó személyt az együttmőködési megállapodásban kell
meghatározni.
20. Az Egyesület pártoló tagja lehet minden olyan személy vagy szervezet (jogi személy), aki
nyilatkozatában, avagy az Egyesülettel kötött megállapodásban vállalja az Egyesület
rendszeres anyagi és erkölcsi támogatását.
21. Az Egyesület tiszteletbeli tagja címmel tüntethetı ki az a személy, vagy szervezet, aki
kiemelkedı szakmai vagy társadalmi tevékenységével jelentısen elısegíti az Egyesület
munkáját, céljai és feladatai megvalósítását. Tiszteletbeli taggá választható az a külföldi
állampolgárságú személy is, aki szakmai tevékenységével vagy a nemzetközi kapcsolatok
ápolásával jelentıs érdemeket szerzett az Egyesület életében.
22. Az Egyesületbe történı be- és kilépés önkéntes. A belépési szándékot az Egyesület
Elnöksége által rendelkezésre bocsátott "Belépési nyilatkozat" kitöltésével kell bejelenteni.
Ennek tartalmát, formai követelményeit - az alapszabály rendelkezéseivel összhangban – az
Elnökség határozza meg. A tagfelvételrıl való döntés az Elnökség hatáskörébe tartozik.
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23. Taggá történı felvétel esetén a tagot a felvétel - jogosultság és kötelezettség keletkezésének –
idıpontjáról az Elnök tájékoztatja. A felvételi kérelem elutasításáról az Elnökség indokolást
tartalmazó határozatot köteles hozni, melyet a kérelmezınek írásban meg kell küldeni. A
tagfelvételt kérı az Elnökség elutasító határozatával szemben a Közgyőléshez fellebbezhet.
A fellebbezést a Közgyőlés következı rendes ülésén napirendre kell tőzni.
24. A tagsági viszony megszőnik
a. a kilépés, illetve a támogatás felmondásának bejelentésével (törléssel),
b. elhalálozás esetén, illetve a jogi személyek jogutód nélküli megszőnésekor (törléssel),
c. a tagdíj, illetve a vállalt támogatás befizetésének egy évnél hosszabb idejő elmulasztása
esetén (kizárással),
d. fegyelmi büntetésként (kizárással vagy felfüggesztéssel).
A tagdíj nem fizetése miatt a tagsági viszony csak akkor szüntethetı meg, ha elızetesen erre
a tag figyelmét felhívták.
25. Az Egyesület tagságáról nyilvántartást kell vezetni. Ez kiterjed a tagok személyi és szakmai
(sport-) alapadataira, a tagsági viszonyának, tagdíjfizetésének, valamint Egyesületi
szaktevékenységeinek nyilvántartására és minısítésére.

IV. A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI:
26. Az Egyesület rendes tagjának és kedvezményezett helyzető rendes tagjának jogai:
a. Tanácskozási és szavazati joggal részt vehet az Egyesület Közgyőlésén.
b. Választ és válaszható az Egyesület tisztségeire.
c. Véleményt nyilváníthat és javaslatokat tehet az Egyesületet érintı bármely kérdésben. A
Közgyőlés és a vezetı-ellenırzı szervek felé indítványozhatja az Egyesület
jogszabályokba vagy az alapszabályba ütközı határozatainak, módszereinek
megsemmisítését, az ilyen jellegő tevékenységek megszüntetését.
d. Az alapszabály, az azt kiegészítı belsı szabályzatok, a Közgyőlés és az Elnökség által
meghatározott feltételek szerint részt vehet az Egyesület illetve annak szakterületei
munkájában, rendezvényein. Igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, használhatja
annak létesítményeit, felszereléseit. Kérheti az Egyesület tisztségviselıinek,
szakembereinek segítségét, tájékoztatását.
e. Részesülhet az Egyesület által nyújtott kedvezményekben és megkaphatja az Egyesület
kitüntetéseit, díjait.
f. Viselheti az Egyesület jelvényét és a tıle kapott kitüntetéseket.
g. Az Egyesületi szabályozások szerint képviselheti Egyesületét más szervezetek
rendezvényein és versenyein.
27. A rendes tagok és kedvezményezett helyzető rendes tagok kötelességei:
a. Az Egyesület alapszabályának, kiegészítı belsı szabályainak és határozatainak betartása,
illetve a többi tagnak is erre való késztetése.
b. A megállapított tagsági díj rendszeres fizetése, az Egyesületi vagyon megóvása és
védelme.
c. Az Egyesület tevékenységeiben való aktív és együttmőködı részvétel. Az általa vállalt
feladatok, kötelezettségek legjobb tudása szerinti, idıbeni teljesítése.
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d. Tevékenységével és viselkedésével mindenhol és mindenkor az Egyesület jó hírnevének
védelme és erısítése.
e. Az Egyesület és más szervezetek rendezvényein az Egyesület képviseletében való
megjelenésekor etikus és sportszerő magatartás tanúsítása; a rendezvényekre és
versenyekre való lelkiismeretes és alapos felkészülés, a legjobb tudása szerinti szereplés.
28. Az Egyesület ifjúsági tagjának jogai:
a. Tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület Közgyőlésén.
b. Véleményt nyilváníthat és javaslatokat tehet az Egyesületet érintı bármely kérdésben. A
Közgyőlés és a vezetı-ellenırzı szervek felé indítványozhatja az Egyesület
jogszabályokba vagy az alapszabályba ütközı határozatainak, módszereinek
megsemmisítését, az ilyen jellegő tevékenységek megszüntetését.
c. Az alapszabály, az azt kiegészítı belsı szabályzatok, a Közgyőlés és az Elnökség által
meghatározott feltételek szerint részt vehet az Egyesület illetve annak szakterületei
munkájában, rendezvényein. Igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, használhatja
annak létesítményeit, felszereléseit. Kérheti az Egyesület tisztségviselıinek,
szakembereinek segítségét, tájékoztatását.
d. Részesülhet az Egyesület által nyújtott kedvezményekben és megkaphatja az Egyesület
kitüntetéseit, díjait.
e. Viselheti az Egyesület jelvényét és a tıle kapott kitüntetéseket.
f. Az Egyesületi szabályozások szerint képviselheti Egyesületét más szervezetek
rendezvényein és versenyein.
g. Ifjúsági tagok szavazati és választói joggal nem rendelkeznek, tisztségviselõknek nem
választhatók.
29. Az ifjúsági tagok kötelességei:
a. Az Egyesület alapszabályának, kiegészítı belsı szabályainak és határozatainak betartása,
illetve a többi tagnak is erre való késztetése.
b. A tagsági díj rendszeres fizetése, az Egyesületi vagyon megóvása és védelme.
c. Az Egyesület tevékenységeiben való aktív és együttmőködı részvétel. Az általa vállalt
feladatok, kötelezettségek legjobb tudása szerinti, idıbeni teljesítése.
d. Tevékenységével és viselkedésével mindenhol és mindenkor az Egyesület jó hírnevének
védelme és erısítése.
e. Az Egyesület és más szervezetek rendezvényein az Egyesület képviseletében való
megjelenésekor etikus és sportszerő magatartás tanúsítása; a rendezvényekre és
versenyekre való lelkiismeretes és alapos felkészülés, a legjobb tudása szerinti szereplés.
30. Az Egyesület jogi személyiségő és csoportos tagjának jogai:
a. A képviselı tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület Közgyőlésén, ott véleményt
nyilváníthat és javaslatot tehet az Egyesület mőködésével kapcsolatos kérdésekben.
b. Használhatja az Egyesület létesítményeit, felszereléseit és szolgáltatásait; részesülhet az
Egyesület által nyújtott kedvezményekben és megkaphatja az Egyesület kitüntetéseit.
c. Viselheti az Egyesület jelvényét és a tıle kapott kitüntetéseket.
d. Külön megállapodás szerint használhatja az Egyesület nevét, jelképeit, jelvényét,
propaganda-lehetıségeit.
31. Az Egyesület jogi személyiségő és csoportos tagjának kötelességei:
a. Az Egyesület alapszabályának, kiegészítı belsı szabályainak és határozatainak betartása.
b. Az Egyesület célkitőzéseinek és hírnevének, megismertetésének erkölcsi támogatása;
etikus és sportszerő magatartás.
c. az Egyesülettel kötött együttmőködési megállapodásban foglaltak betartása.
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32. A pártoló tagok jogai:
a. Tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület Közgyőlésén, ott véleményt nyilváníthat és
javaslatot tehet az Egyesület mőködésével kapcsolatos kérdésekben.
b. Használhatja az Egyesület létesítményeit, felszereléseit és szolgáltatásait; részesülhet az
Egyesület által nyújtott kedvezményekben és megkaphatja az Egyesület kitüntetéseit.
c. Viselheti az Egyesület jelvényét és a tıle kapott kitüntetéseket.
d. Külön megállapodás szerint használhatja az Egyesület nevét, jelképeit, jelvényét,
propaganda-lehetıségeit.
33. A pártoló tagok kötelességei:
a. Az Egyesület alapszabályának, kiegészítı belsı szabályainak és határozatainak betartása.
b. Az Egyesület célkitőzéseinek és hírnevének, megismertetésének erkölcsi támogatása;
etikus és sportszerő magatartás.
c. A vállalt támogatás rendszeres biztosítása.
34. A tiszteletbeli tagok jogai:
a. Tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület Közgyőlésén, ott véleményt nyilváníthat és
javaslatot tehet az Egyesület mőködésével kapcsolatos kérdésekben.
b. Megkaphatja az Egyesület szolgáltatásait, kedvezményeit és kitüntetéseit.
c. Viselheti az Egyesület jelvényét és a tıle kapott kitüntetéseket.
35. A tiszteletbeli tagok kötelességei:
a. Az Egyesület alapszabályának, kiegészítı belsı szabályainak és határozatainak betartása.
b. Az Egyesület célkitőzéseinek és hírnevének, megismertetésének erkölcsi támogatása;
etikus és sportszerő magatartás.
36. Az Egyesülettel tagsági viszonyban nem álló, külsı személyek - a közhasznú mőködés
elvébıl következıen - nem zárhatók ki az Egyesület Közgyőlésérıl, rendezvényeirıl és
szolgáltatásaiból. Ezért az Elnökségnek minden naptári évre vonatkozóan munkatervében
meg kell határozni az Egyesület tevékenységeirıl, rendezvényeirıl való köztájékoztatás
módjait, és ki kell alakítania az aktuális kedvezményrendszer külsı személyekre vonatkozó
részét is.
V. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE:
37. Az Egyesület szervezetét, testületeit és tisztségviselıit a tagok összessége fogadja el illetve
választja meg. Ezen választott személyek csak az Egyesület rendes tagjai lehetnek.
38. Az Egyesület szervei:
- a Közgyőlés, az Elnökség, az Elnök. (az Elnök és az Elnökség a továbbiakban:
tisztségviselık)
39. Az Egyesület legfıbb szerve a Közgyőlés, amely a tagok összességének véleménynyilvánító
és döntéshozó fóruma. A Közgyőlést szükség szerint, de legalább évente össze kell hívni.
40. A Közgyőlés nyilvános. A tagok kiértesítésén túlmenıen a soros Közgyőlés idıpontját,
helyét és napirendjét 8 nappal elıbb nyilvánosan is közzé kell tenni és biztosítani a napirendi
pontok tartalmának megtekinthetıségét. A napirendi pontokban illetékesek avagy érintettek
részére ugyancsak 8 nappal elıbb meg kell küldeni a napirendi pontokat és a Közgyőlés más
anyagait.
41. A Közgyőlésen minden szavazásra jogosult rendes és kedvezményezett helyzető rendes
tagnak egy szavazata van. A szavazati jog másra át nem ruházható.
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42. A Közgyőlés adott határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek
közeli hozzátartozója (Ptk. 685. §), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a
határozat alapján:
a. Kötelezettség vagy felelısség alól mentesül.
b. Bármilyen más elınyben részesül, illetve a megkötendı jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minısül elınynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatás.
43. A Közgyőlésekrıl kivonatos jegyzıkönyvet kell készíteni. Ennek tartalmaznia kell
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

az idıpontot és a helyet,
a jelenlévık igazolt névsorát,
a megvitatott pontok lényegi tartalmát,
az elfogadott határozatok szövegét és sorszámát,
az elutasított indítványok, elıterjesztések tartalmát,
a lefolytatott szavazások adatait,
az egyéb felmerült kérdések említését.

44. A szabályosan összehívott Közgyőlésen
a. a határozatképesség fennáll mindaddig, amíg a szavazati joggal bíró tagok számának 50
% fölötti része (egész számra kerekítve) jelen van.
b. a tagság határozatait nyílt szavazással, egyszerő szótöbbséggel hozza.
Szavazategyenlıség esetén a levezetı Elnök szavazata dönt.
c. titkos szavazással történik a tisztségviselık megválasztása és visszahívása, kivéve ha a
titkosságot a jelenlévı tagok több mint fele nem kéri.
d. Az éves beszámoló elfogadásához egyszerő többség szükséges.
e. az Egyesület feloszlásához vagy más szervezethez való csatlakozásához, egyesüléséhez
kétharmados többség kell.
f. A Közgyőlés döntései nyilvánosak, az érintettekkel pedig 15 napon belül írásban közölni
kell.
45. Rendkívüli Közgyőlést kell összehívni, ha azt a tagok legalább egyharmada írásban, vagy a
Közgyőlésen jelenlévı tagok legalább kétharmada, illetve az Elnökség kéri, avagy a bíróság
elrendeli. Az összehívás rendjét, helyét és idıpontját az igény bejelentésétıl számított 60
napon belül az Elnökség határozza meg.
46. A határozatképtelenség miatt elhalasztott Közgyőlést 30 napon belül, változatlan
napirenddel újból össze kell hívni. Ez esetben a megismételt Közgyőlés - a megjelentek
létszámára való tekintet nélkül - határozatképes lesz. A határozatképtelenség miatt
elhalasztott közgyőlés újbóli összehívása esetén csak akkor lesz határozatképes a
megjelentek számára tekintet nélkül, ha errıl a korábbi meghívóban tájékoztatták a tagokat.
47. A Közgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a. az alapszabály és az azt kiegészítı belsı szabályzatok elfogadása és módosítása,
b. az Egyesület megszüntetésének vagy más szervezettel való egyesülésének kimondása és
az akkor meglévı vagyonról való intézkedés,
c. a tisztségviselık megválasztása és visszahívása,
d. az Elnökség és a bizottságok beszámoltatása,
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e. az éves beszámoló és a tisztségviselık éves tevékenységének elfogadása, döntés az ehhez
kapcsolódóan szükséges intézkedésekrıl,
f. a következı év munkatervének és költségvetésének elfogadása,
g. a Közgyőléshez beterjesztett fellebbezések és panaszok elbírálása,
h. eseti vizsgálóbizottságok és személyek megbízása,
i. kitüntetések adományozása, tiszteletbeli tagok megválasztása,
j. a Közgyőlés egyes saját hatásköreit ideiglenes jelleggel az Elnökségre átruházhatja.
48. A Közgyőlés határozatairól (döntéseirıl) olyan nyilvántartást kell vezetni, amelybıl a
döntések idıpontja, tartalma és hatálya, végrehajtási felelıse, illetve a döntést támogatók és
ellenzık számaránya (lehetıleg személye is) megállapítható.
49. A rendes Közgyőlések közötti idıszakban az 5 évre megválasztott Elnökség irányítja az
Egyesület mőködését. Az Elnökség az Elnökbıl és további három tagból, összesen négy
tagból áll. Munkáját az Elnök irányítja és a célszerő munkamegosztás alapján minden tagja
saját szakfeladatokkal és felelısséggel rendelkezik
50. Az Elnökség szükség szerint, de legalább évente ülésezik. Az Elnökség ülései nyílvánosak.
Az Elnökség határozatképes, ha azon az Elnök és az Elnökség tagjainak legalább fele (Elnök
+ minimum 2 elnökségi tag) jelen van. Döntéseit egyszerő szótöbbséggel, nyílt szavazással
hozza. Szavazategyenlıség esetén az Elnök szavazata dönt. Titkos szavazás szükséges
valamely kérdésben akkor, ha az Elnökség szótöbbséggel így határoz.
51. Az Elnökség döntései nyilvánosak, az érintettekkel 15 napon belül közölni kell.
52. Az Elnökség határozatairól (döntéseirıl) olyan nyilvántartást kell vezetni amelybıl a
döntések idıpontja, tartalma és hatálya, végrehajtási felelıse, illetve a döntést támogatók és
ellenzık számaránya (és személye is) megállapítható.
53. Az Elnökség saját éves munkaterv alapján dolgozik. A résztvevıket ülése elıtt 15 nappal
kiértesíti a napirendrıl és a tárgyalásra kerülı pontokról. Az ülésen tanácskozási joggal részt
vehetnek az Elnökség által meghívottak.
54. Az Elnökség feladata és hatásköre:
a. Végrehajtja és végrehajtatja a Közgyőlés határozatait.
b. Az Elnök irányításával szervezi és intézi az Egyesület ügyeit. Intézkedik az Egyesület
rendszeres és eseti feladatainak szervezett elvégzésérıl, illetve a belsı szabályzatok által
a hatáskörébe utalt ügyekrıl.
c. Szervezi és irányítja az Egyesület tevékenységeit és gazdálkodását, gondoskodik a
tevékenységekhez szükséges feltételek megteremtésérıl és fenntartásáról.
d. Elkészíti és elıterjeszti az Egyesület éves munka- és eseménytervét valamint
költségvetését, illetve összeállítja és elıterjeszti az elmúlt év munkájáról és
gazdálkodásáról szóló beszámolót.
e. Meghatározza a tagokra vonatkozó tagdíjakat, éves kötelezettségeket és kedvezményeket.
f. Gondoskodik a soros vagy rendkívüli Közgyőlések elıkészítésérıl és összehívásáról.
g. Gondoskodik a szükséges szabályzati módosítások és korszerősítések kidolgozásáról,
elıterjesztésérıl.
h. Gondoskodik az Egyesület terveinek és eredményeinek nyilvános közzétételérıl illetve
propagandájáról.
i. Dönt fegyelmi ügyekben.
j. Javaslatot tesz kitüntetések és tiszteletbeli tag cím adományozására.
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k. A saját szabályzatokban és a Közgyőléstıl kapott jogkörben szerzıdéseket és
megállapodásokat köthet illetve megszüntethet.
l. Mőködése során jogosult az Egyesület minden tevékenységét ellenırizni, minden iratába
betekinteni, avagy ilyen jellegő megbízást adni
m. Az Elnök irányításával szervezi és intézi az Elnökségben rábízott Egyesületi szakterület
avagy tevékenységkör munkáját, feladatait.
55. Az Egyesület Elnökének feladata és hatásköre:
a. Vezeti és szervezi az Elnökség munkáját, kialakítja és irányítja annak munkatervét,
munkamegosztását.
b. Gondoskodik az Elnökségi ülések elıkészítésérıl és megtartásáról, jegyzıkönyvvezetésérıl, a hozott határozatok és végrehajtásuk nyilvántartásáról és a határozatban
érintettek tájékoztatásáról.
c. Gondoskodik a Közgyőlések elıkészítésérıl és megtartásáról, jegyzıkönyv-vezetésérıl, a
hozott határozatok és végrehajtásuk nyilvántartásáról és a határozatban érintettek
tájékoztatásáról.
d. Gondoskodik az Egyesület nyilvántartási, levelezési, jelentési, adatközlési és egyéb
adminisztrációs feladatai megszervezésérıl illetve elvégzésérıl, az adat- illetve
iratállomány, az anyagi értékek kezelésérıl és megırzésérıl.
e. Gondoskodik az Egyesület iratanyagaiba való betekintés lehetıségének megszervezésérıl
illetve biztosításáról, valamint a nyilvánosságnak az Egyesület tevékenységeirıl,
eseményeirıl és szolgáltatásairól való rendszeres tájékoztatásról.
f. Feladatainak ellátásáért tiszteletdíjat kaphat.
g. Irányítja és ellenırzi az Egyesület tevékenységeit, gazdálkodását; mozgósít az aktuális
célkitőzések, feladatok végrehajtására.
h. Dönt és intézkedik a Közgyőlés, a belsı szabályzatok, vagy az Elnökség által
hatáskörébe rendelt ügyekben.
i. Képviseli az Egyesületet a hatóságok és önkormányzatok, valamint más bel- és külföldi
szervezetek elıtt.
j. Az Egyesület nevében - és a belsı szabályzatok szerint - kötelezettséget vállal, aláírást
gyakorol illetve döntéseket hoz.
k. Munkáltatói jogkört gyakorol a jogszabályokban elıírt feltételek szerint.
l. Képviseleti jogát esetileg - egyes feladatok tekintetében és felelısségének fenntartása
mellett - az Egyesület más tisztségviselıire vagy tagjaira átruházhatja.
m. Munkájáért és döntéseiért a Közgyőlésnek tartozik elszámolással és felelısséggel.
56. Az Elnökségi tagok közül az Elnökség külön gazdasági felelıst választhat, akinek feladata
és hatásköre
a. Az Egyesület éves költségvetésének elıkészítése, végrehajtásának irányítása és
ellenırzése. Az éves gazdálkodási beszámoló elıkészítése.
b. Az Egyesület pénz- és értékpapírbeli vagyonának nyilvántartása és kezelése. Az
Egyesület pénztárának és pénzügyi dokumentumainak kezelése ill. vezetése és ırzése.
c. Az Egyesület gazdálkodásával kapcsolatos jelentések, adatszolgáltatások készítése.
d. A belsı szabályzatokban hatáskörébe utalt egyéb ügyek intézése.
e. Feladatainak ellátásáért tiszteletdíjat kaphat.

11/16

57. Az Egyesület jó hírnevének fenntartása és megvédése érdekében, valamint a tagok közötti
viták, etikai-sportszerőségi panaszok, bejelentések lerendezése, továbbá a feltárt szakmaigazdasági szabálytalanságok, visszaélések Egyesületi megszüntetése céljából az Elnökség
eseti fegyelmi vizsgálóbizottságot hozhat létre.
58. E bizottság az ügyben nem érintett és elfogulatlan Elnökbıl és még legalább két másik tagból
áll. Elsı fokú fegyelmi határozata ellen az Elnökség felé lehet fellebbezni.
59. Az Egyesület tisztségviselıi a Közgyőlés által a megbízatásukra titkos szavazással
megválasztott személyek: az Elnök és az Elnökség további tagjai.
60. Nem lehet tisztségviselı:
a. Aki nem tagja az Egyesületnek.
b. Akit bőncselekmény miatt jogerısen szabadságvesztésre ítéltek, mindaddig, amíg a
büntetett elıélethez főzıdı hatályos jogkövetkezmények alól nem mentesül.
c. Akit bíróság cselekvıképességét korlátozó vagy kizáró gondnokság alá helyezett, avagy
aki még nem nagykorú.
d. Aki olyan, már közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszőntet megelızı két évben
legalább egy évig – vezetı tisztséget, amely szervezet az adózás rendjérıl szóló törvény
szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. (Ez a tiltás az adott szervezet megszőntét
követı legalább két év idıtartamig fennáll.)
61. A tisztségviselınek jelölt személy köteles az Egyesületet tájékoztatni a jelölését megelızı 3
éven belül más társadalmi illetve közhasznú szervezetekben betöltött vagy ott most is
folytatott vezetı tisztségérıl, és ezen szervezetek tevékenységének megfelelıségérıl.
Másrészt az itteni jelölésérıl köteles valamennyi, személye által érintett szervezetet
elızetesen tájékoztatni, ahol ilyen tisztséget már betölt.
62. A tisztségviselık az ilyen tisztséget betöltı személyektıl általában elvárható gondossággal
kötelesek eljárni. Kötelességeik megszegésével vagy elmulasztásával az Egyesületnek
okozott kárért a polgári jog szabályai szerint egyetemlegesen felelısek. A tisztségviselı
kártérítésre kötelezése bírósági hatáskörbe tartozik.
63. Az éves beszámoló elfogadásakor a Közgyőlés hagyja jóvá az egyes tisztségviselık tárgyévi
szervezı-ellenırzı, illetve szakmai-gazdálkodási tevékenységét is. Ez a jóváhagyás
(felmentvény) nem jelenti ugyanakkor az Egyesületnek az esetleges kártérítési igényérıl való
lemondását.
64. A tisztségviselı megbízása megszőnik
a. megbízása idıtartamának lejártával.
b. lemondásával vagy elhalálozásával.
c. a Közgyőlés által való felmentésével.
d. tagsági viszonyának megszőnésével.
e. ha összeférhetetlenséget vagy kizáró okot a felmerüléstıl számított 90 napon
belül nem szüntet meg.
65. Az idıközben lemondott, vagy egyéb okok miatt feladatait ellátni nem tudó tisztségviselı
feladatkörének további ellátása érdekében az Elnöknek 15 napon belül rendkívüli Elnökségi
ülést kell összehívnia és a soron következı Közgyőlésig az átmeneti helyettesítésrıl
gondoskodniuk kell.
66. A megbízatás megszőnését követı feladatkör-átadásig a tisztségviselı feladat-ellátási és
munkaköri felelıssége fennáll. Egy tisztségviselı tartós akadályoztatása esetén feladat- és
hatáskörét egy másik tisztségviselınek kell átadnia, avagy az Elnök - saját felelıssége mellett
- más személyt bízhat meg ezzel.
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67. Az egyes szakágak tevékenységének szakmai segítése és koordinálása céljából tanácsadó
jellegő szakági bizottságok hozhatók létre. Az egyes bizottságok vezetıit az Elnökség bízza
meg és számoltatja be. Felépítésüket és mőködésüket - a belsı szabályozásokhoz igazodóan maguk határozzák meg.
68. Az Egyesület szervezeti felépítésében - az idıben növekvı létszám, avagy a tagság igényei
szerint - szakágak szerint szakosztályokra, avagy területi csoportokra tagolható. E
változtatásról a Közgyőlés dönt, amikor is az egyes szakosztályok, területi csoportok
létrejöttét, szervezeti és mőködési rendjét, feladatait is meg kell szükség szerint ezen
alapszabályban és az egyéb belsı szabályzatokban, módosításokkal határozni.
69. A szakosztályok, illetve területi csoportok Egyesületen belül független jogokkal és
gazdálkodással nem rendelkezhetnek.
VI. AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA:
70. Az Egyesület a rendelkezésére álló vagyoni eszközökkel a hatályos jogszabályok alapján, a
Közgyőlés által jóváhagyott költségvetés és belsı szabályozás szerint gazdálkodik.
Tevékenységei illetve gazdálkodása során elért eredményeit nem osztja fel, azokat az
alapszabályban megjelölt tevékenységeire és feladataira fordítja.
71. Az Egyesület vagyona a célszerinti feladatok megvalósulását, ezen belül is kiemelten a
közhasznú tevékenységeket kell szolgálja. A vállalkozási és befektetési tevékenység nem
veszélyeztetheti az Egyesület likviditását, a közhasznú szolgáltatások nyújtását.
72. Az Egyesület vagyona lehet
a. készpénz és követelés,
b. tartós betétek és értékpapírok,
c. tıkerészesedés,
d. ingó és ingatlan vagyonrészek.
73. Az Egyesület bevételei
a. a tagok tagdíjai ill. anyagi támogatásai,
b. adományok, alapítványi juttatások,
c. rendezvények bevételei,
d. szolgáltatási tevékenységek ellenértéke,
e. az alaptevékenységek bevételei,
f. reklámtevékenység, szponzori bevételek,
g. állami és önkormányzati támogatások,
h. közérdekő tevékenységeket támogató adományok,
i. pályázatokon elnyert támogatások,
j. egyes célok érdekében végzett győjtések,
k. egyéb bevételek és hozamok.
74. Az Egyesület költségei ill. kiadásai
a. jogi tagdíjak és bérleti díjak,
b. általános mőködési költségek,
c. célok és feladatok szerinti mőködési költségek,
d. szolgáltatások és rendezvények költségei,
e. vállalkozási tevékenységek költségei,
f. vagyonpótló és növelı beruházások, beszerzések kiadásai,
g. munkabérek és díjak,
h. egyéb kiadások.
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Ezen költségeket a közhasznú, az egyéb célszerinti, valamint a vállalkozási tevékenységek
érdekében felmerült közvetlen és közvetett kiadások szerint kell felosztani.
75. Az Egyesület vállalkozásaiért és tartozásaiért a saját vagyonával felel. Tagjai csak a
megállapított esedékes tagdíjat kötelesek megfizetni, az Egyesület tartozásaiért nem felelnek.
A tisztségviselık feladat- és hatáskörükben az Egyesületnek okozott károkért a polgári jog
szabályai szerint egyetemlegesen felelısek.
76. Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítı értékpapírt nem bocsáthat ki. Az
egyesület befektetıi tevékenységet nem folytat.
77. Az Egyesület vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztetı mértékő
hitelt nem vehet fel, az államháztartás alrendszereitıl kapott támogatást hitel fedezetéül,
illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel.
78. Az Egyesület feloszlása vagy más szervezettel való egyesülése esetén a vagyonról való
intézkedésre az egyesülési törvény elıírásai az irányadók.
79. Az Egyesület nevében - és annak céljai és feladatai körében - az Elnök, távollétében az ıt
helyettesítı Elnökségi tag jogosult aláírásával kötelezettségeket vállalni. Az Egyesület
nevében utalványozásra az Elnök és egy Elnökségi tag közösen jogosult. Az Egyesület banki
számlája feletti rendelkezésnél aláírásra az Elnök és egy Elnökségi tag közösen.
80. A gazdálkodási és sport-szakmai feladatok ellátására vagy ellenırzésére - szükség szerint
esetileg vagy tartósan - szerzıdéses munkatársakat lehet alkalmazni. Az alkalmaztatás felıl
- az éves költségvetés keretei között - az Elnök dönt, az Elnökség tájékoztatása mellett.
81. A feladatkör és felelısség jellege és mértéke szerint illetve arányában a Közgyőlés egyes
tisztségviselık számára tiszteletdíjat állapíthat meg.
82. Az Elnökség az éves beszámoló elıterjesztésével egyidejőleg éves Közhasznúsági jelentést
készít és terjeszt elı, amelyet szintén a Közgyőlés hagy jóvá. E jelentést úgy kell
összeállítani, hogy abból a mőködés és a gazdálkodás bemutatásán túlmenıen az Egyesület
közhasznú tevékenykedésének jellemzıi, az arra felhasznált források (kiemelten a cél szerinti
juttatások és támogatások) és az abban érintettek köre is egyértelmően megállapítható
legyen. E jelentést (az éves beszámolóval együtt) úgy kell megırizni, hogy abba bárki
betekinthessen és abból saját költségére másolatot készíthessen
83. Az Egyesület köteles a közhasznúsági jelentését a tárgyévet követı évben, legkésıbb június
30-áig saját honlapján, ennek hiányában egyéb, a nyilvánosság számára elérhetı módon
közzétenni.
VIII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK:
84. Az alapszabályban részletesen nem szabályozott más fontosabb mőködési kérdéseket a
kiegészítı Egyesületi belsı szabályzatok rendezik. Ezek:
a. Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ)
b. Számvitelpolitika (SZP)
c. Iratkezelési Szabályzat (IKSZ)
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85. A belsı szabályzatok ezen alapszabályban foglaltakkal ellentétesen nem rendelkezhetnek. Az
Alapszabály és a kiegészítı belsı szabályzatok megfelelıségét az Elnökség köteles évente, a
tárgyév lezárásakor megvizsgálni, és szükség szerint azok módosítására a Közgyőlés felé
javaslatot tenni.
86. Az SZMSZ-ben szabályozni kell:
a. A Közgyőlés döntéseinek az érintettel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali
módját,
b. Az Egyesület keletkezett irataiba való betekintés rendjét,
c. Az Egyesület szolgáltatásainak igénybevételi módját,
d. A beszámoló nyilvánosságra hozatalának módját,
e. Az Egyesület szervezeti felépítésének és mőködési rendjének az alapszabályban nem
taglalt további összefüggéseit és részleteit.
87. Az Egyesület tevékenységeinek közhasznú jellegét mőködésének nyilvánosságával is
biztosítania kell. Ennek érdekében:
a. Az Egyesületrıl magáról (célok, szervezet és mőködés, elérhetıség, stb.) a soron
következı feladatokról és eseményekrıl, a nyújtott szolgáltatásokról és azok
igénybevételi lehetıségeirıl évente nyilvános Egyesületi tájékoztatót (eseménynaptárt)
kell kiadni és széles körben terjeszteni.
b. Rendszeres és meghatározott idıpontokban az Egyesület székhelyén nyílt információs
ügyeletet kell biztosítani minden érdeklıdı számára és minden, az Egyesülethez
kapcsolódó kérdésben. Ugyanitt biztosítani kell az Egyesületi nyilvános iratanyagok
megtekinthetıségét is.
c. Az Egyesületnek a médiák (helyi, megyei és országos lapok, rádió, TV, sport- és
szabadidı kiadványok, stb.) rendszeres kapcsolatával illetve tájékoztatásával, esetenkénti
saját kiadványával is biztosítania kell, hogy mőködését, céljait és eredményeit,
eseményeit és szolgáltatásait minél szélesebb körben ismerjék meg és vegyék igénybe,
továbbá segítsék munkáját.
d. Ezen információs propaganda lehetıségek megszervezéséért és folyamatos biztosításáért
az Elnökség felelıs.
88. Ha az Egyesület éves bevétele meghaladja az ötmillió forintot (vagy más jogszabály által
elıírt ide vonatkozó korlátot), a Közgyőléstıl elkülönült felügyelı szervet kell létrehozni.
89. A felügyelı szerv ügyrendjét maga állapítja meg.
90. A felügyelı szerv ellenırzi az Egyesület mőködését és gazdálkodását. Ennek során a vezetı
tisztségviselıktıl jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy
felvilágosítást kérhet, továbbá az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat
megvizsgálhatja.
91. A felügyelı szerv tagja az Egyesület Közgyőlésének ülésén tanácskozási joggal részt vehet,
illetve részt vesz, ha jogszabály vagy a létesítı okirat így rendelkezik.
92. A felügyelı szerv köteles a Közgyőlést tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni,
ha arról szerez tudomást, hogy:
a. az Egyesület mőködése során olyan jogszabálysértés vagy az Egyesület érdekeit
egyébként súlyosan sértı esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Közgyőlés döntését teszi szükségessé,
b. a vezetı tisztségviselık felelısségét megalapozó tény merült fel.
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93. A Közgyőlést a felügyelı szerv indítványára - annak megtételétıl számított harminc napon
belül - össze kell hívni. E határidı eredménytelen eltelte esetén a Közgyőlés összehívására a
felügyelı szerv is jogosult.
94. Ha a Közgyőlés a törvényes mőködés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem
teszi meg, a felügyelı szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet
ellátó szervet.
95. Az alapszabály által nem érintett egyéb kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az egyesülési
jogról szóló 1989. évi II. törvény, a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény,
valamint a számvitelrıl és az adózásról, továbbá a társadalmi és a közhasznú szervezetek
mőködésérıl és gazdálkodásáról rendelkezı érvényes jogszabályok az irányadók.
96. Az Egyesület a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre.

97. Ezen alapszabályt az Egyesület 2005. július 29.-én összehívott és megtartott Közgyőlése
fogadta el.

Szeged, 2005. július 29.
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